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సామానుయ్డి అసామానయ్ విజయంసామానుయ్డి అసామానయ్ విజయం..   ..   ఒక  యదారథ్ గాధఒక  యదారథ్ గాధ!!  

 

 

“ఢిలీల్లో రాషట్రపతి భవన  బేర్క ఫాసట్  టేబుల ముందు 

కూరుచ్నన్పుప్డు… కాకినాడలో పోసట్రుల్ అతికించటానికి వాడగా మిగిలిపోయిన 

మైదా పిండితో  చపాతీలు కాలుచ్కుని తినన్ రోజులు గురొత్చిచ్ కళళ్ 

నీళొళ్చాచ్యి”.                 

వాయ్పారంలో పోటీ... ఎతుత్లు - పైఎతుత్లు...                                       

విసత్రించటానికి చేసే పర్యతాన్లు... ఎకేక్ శిఖరాలు, పడే లోయలూ...                                                 

ఆరీట్సీ బలల్ల మీద నిదర్… సులభ కాంపెల్కస లలో సాన్నం..!                         

పదో కాల్సు ఫెయిల నుంచి… డాకట్రేట వరకూ..!                               

అటట్డుగు సాథ్యి నుంచి  లక్షల సంపాదన వరకూ ఎదిగిన                           

ఒక నిరుదోయ్గి జీవిత చరితర్...!                                                           

పర్తీ నిరుదోయ్గీ, వాయ్పారవేతాత్, జీవితంలో పైకి రావాలనే తపన 

ఉనన్      

 పర్తి వయ్కీత్ చదవవలసిన పుసత్కం.                                                                     

మాసట్ర రైటర 

యండమూరి వీరేందర్నాథ  కలం నుంచి… 
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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)  
  

  

ఈ చిరంజీ  మారుక్డు 
అనన్ హెడిడ్ంగతో మెయిన ఎడిషనలో వచిచ్ంది ఆ వాయ్సం. నా కళళ్ని నేనే నమమ్లేకపోయాను. ఈనాడు పేపరులో అంట పెదద్ వాయ్సం 

రావటం సామానయ్మైన విషయం కాదు.  ఈ వాయ్సం ఎంత పాపులర అయిందంటే తరువాత ఈనాడు వారే దీనిని ఢిలీల్, అమెరికన ఎడిషనస్లో కూడా 

వేసారు.  

ఆ విధంగా మేధ గురించి రాషట్రంలో అందరికీ తెలిసింది. 

ఆ రోజు ననున్ ఇంటరూవ్య్ చేసిన వయ్కిత్ సురేష. ఈనాడు బూయ్రో చీఫ.  

మేధ ఒక మెటుట్ పైకి ఎదగటానికి సహాయపడిన చాలా మంది వయ్కుత్లోల్ అతడు కూడా ఒకరు.  

... 

‘ఈనాడు’ లో వాయ్సం చదివి, నలొగ్ండ నుండి దాదాపు పది మంది చేనేత కారిమ్కులు విశాఖపటన్ం వచాచ్రు. తమ పరిసిథ్తి వివరించి 

"ఇనిన్ కషాట్ల నుంచి మీరెలా బయటపడాడ్రు?" అని పర్శిన్ంచారు.  

"పర్తి సమసాయ్ మనిషికి ఒక అనుభవానిన్ నేరుప్తుంది" అంటూ మొదలు పెటిట్ వివరంగా నేను ఏ విధంగా సమసయ్ని (కొనిన్టిని కొనిన్ 

కారణాల వలల్ ఈ పుసత్కంలో వార్యలేదు) ఎలా ఎదురుక్నాన్నో, వాటి నుంచి ఎలా బయటపడాడ్నో  దాదాపు రెండుగంటల పాటూ చెపాప్ను. వారికి మా 

ఇంటిలోనే భోజనం పెటాట్ను.  

 ఇది జరిగి ఎనోన్ సంవతస్రాలయింది. ఆ పదిమందిలో చాలామంది పర్సుత్తం జీవితంలో గొపప్గా సిథ్రపడాడ్రు. ఇపప్టికీ ననున్ 

గురుత్పెటుట్కుని పర్తీ పండకీక్ ఏదో ఒక బహుమతి పంపిసూత్నే ఉంటారు.  

నా జీవితంలో మరిచ్పోలేని సంఘటన ఇలాంటిదే మరొకటి ఉంది. 

ఒకరోజు రాతిర్ పదకొండింటికి నాకు ఫోన వచిచ్ంది. ఈనాడులో వాయ్సం చూసి ఒక వయ్కిత్ నాకు ఫోన చేశారు. ఆయన ‘టీవీ-9’లో 

పర్ముఖ సాథ్నంలో ఉనన్ చందర్మౌళి గారు. 

“మీరు మా టీవీకి ఒక షో చేయగలరా?” అని అడిగారు.  

టీవీ-9 లో అపుప్డే “లైఫ లైన” అనే పోర్గార్ంని పరిచయం చేశారు.  

హైదరాబాద వచిచ్ వారు చెపిప్న సమయానికి సూట్డియోకి వెళాళ్ను. ఆయన పూల గుఛఛ్ంతో ననున్ అభినందించి లోపలికి 

తీసుకెళాళ్రు. ఆంత పెదాద్యన ఆవిధంగా ఆపాయ్యంగా రిసీవ చేసుకోవటం నాకు ఎంతో బాగా అనిపించింది.  

నా జీవిత చరితర్  దాదాపు అరగంట పాటూ లైవగా పర్సారమయింది. ఛానలకి చాలా అభినందనలు వచాచ్యి. ‘ఇది ఇంగీల్ష పాఠంలా 

లేదు. జీవితంలో ఒక వయ్కిత్ ఎలా పైకి రావాలి? అనే వయ్కిత్తవ్ వికాస పాఠంలా ఉంది’ అని చాలామంది చెపాప్రు.  

ఇది చూసి ‘వనిత’ టీవీ వాళుళ్ పిలిచారు. వారికి దాదాపు నలభై షోస చేశాను.  

అవి ఎంత పార్చురయ్ం పొందినవంటే, 40 ఎపిసోడస్ తరావ్త "పర్తిసారీ నేను హైదరాబాద రాలేను" అంటే, వాళేళ్ పదిమంది తమ వాయ్న

లో విశాఖపటన్ం వచిచ్ దాదాపు పది రోజులు ఉండి ఇరవై ఎపిసోడలు షూట చేసి తీసుకెళాళ్రు. 

రామోజీగారికి డెబైభ్ సంవతస్రాలు నిండిన సందరభ్ంలో "డెబైభ్ వసంతాల వెలుగు" అనే పుసత్కం వేశారు. ఈనాడు దావ్రా వెలుగులోకి 

వచిచ్న డెబైభ్మంది వయ్కుత్ల జీవిత సారాంశానిన్ వారు ఆ పుసత్కంలో పర్చురించారు.  
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అందులో దరశ్కుడు తేజ, గాయకుడు బాలసుబర్హమ్ణయ్ం మొదలైన వారందరి గురించి ఉంది. అందులో నా పేరు కూడా చోటు 

చేసుకోవటం గరవ్ంగా భావిసాత్ను.  

జీవితం నేరిప్న పాఠాలు వినమర్తతో నేరుచ్కుని, విచక్షణతో అమలులో పెటట్కపోతే చేదు అనుభవాలు సరాప్లై కాటు వేసాత్యి.  

దశాబద్ం కిర్తం ‘కె’ తో ఒక చేదు అనుభవం జరిగింది. ‘వాయ్పారంలో సొంత భారయ్ని కూడా నమమ్కు’ అనన్ది అకక్డ నేరుచ్కునన్ పాఠం.  

అయితే ఇకక్డ జరిగింది వేరు. తగినంత జాగర్తత్లో ఉండక పోవటం..! 

విజయ దుందుభి మోర్గిసోత్నన్ జయజయ ధావ్నాలిన్ వింటూ, వెనుకే లీలగా వినపడుతూనన్ నాగ సరప్పు బుసని పసికటట్ 

లేకపోవటం..!! 

… 

చానలస్లో తరచూ కనబడటం, పతిర్కలోల్ వాయ్సాలు… వీటితో నాకు ‘మేధ’ని రాషట్రమంతా విసత్రింపచేయాలనన్ ఆలోచన కలిగింది. 

మొదటగా హైదరాబాదులో బార్ంచ సాథ్పించాలని అనుకునాన్ను. 

 ఇంతకు ముందు కాకినాడ గురించి తపుప్ అంచనా వేసినటుట్గా కాకుండా, ముందు హైదరాబాద వచిచ్ ఇకక్డి వాతావరణానిన్ 

పరిశీలించాను.  

ఇకక్డ అపప్టికే చాలా పర్ముఖ సంసథ్లు ఉనాన్యి. ఎవరూ గురుత్ పటట్కుండా గడడ్ం తీసేసి, ఒక సాధారణ విదాయ్రిథ్లాగా ఫీజు కటిట్ పర్తీ 

సంసథ్లోనూ వారం రోజుల పాటూ టైరనింగ పొందుతూ పరిశీలించాను. 

పెదద్ సంసథ్లనుకొనే ఇన సిట్టూయ్టస లో కొనిన్ రోజులు తరీఫ్దు పొందిన తరావ్త నాకొక విషయం సుసప్షట్మయింది.  

నేను బోధిసుత్నన్ పదధ్తులకీ, ఈ పర్ముఖ సంసథ్లు చెపుతునన్ పదధ్తులకీ అసలు పొంతన లేదు. ఇకక్డ విదాయ్బోధన అంతా చాలా హై-

ఫై గా నడిచేది. విపరీతమైన కమరిష్యాలిటీ కనబడేది.  

 “వాళుళ్ ఏరకంగా చెపుతునాన్రు? వాళళ్ లోటుపాటుల్ ఏమిటి?” అనీన్ గమనించిన తరావ్త నాపై నాకు నమమ్కం కలిగింది.  

కొతత్గా సంసథ్ సాథ్పించటానికి హైదరాబాదు సరియైన పర్దేశం అనన్ నమమ్కం కలిగాక ఆ విషయం నా భారయ్తో చెపాప్ను.  

అయితే, ఈ సంసథ్లతో పోటీ పడటానికి నేను విశాఖపటన్ం నుంచి శాశవ్తంగా రానవసరం లేదని కూడా అనిపించింది.  అకక్డే ఇదద్రు 

విదాయ్రుథ్లకి తరీఫ్దు ఇచిచ్ హైదరాబాదులో మొటట్మొదటి బార్ంచ పార్రంభించాను.  

ఆరు నెలలు తిరిగేసరికలాల్ రెండో బార్ంచ పెటట్వలసిన అవసరం ఏరప్డింది.  

మేధ పోటీకి తటుట్కోలేక అపప్టికే రెండు పెదద్ సంసథ్ల పునాదులు కదలసాగాయి.  

ఈ కర్మంలో మేధ హైదరాబాదులో నాలుగు బార్ంచ లుగా విసత్రించింది.  

ఆ నాలుగు బార్ంచీలనీ రెండు సంవతస్రాలపాటూ నా విదాయ్రుథ్లే విజయవంతంగా నడపసాగారు. ఎపుప్డో నెలకి ఒకరోజు వచేచ్వాడిని. 

అoతా బాగానే ఉంది కాబటిట్, ఒక రోజు మాతర్మే హైదరాబాదులో ఉండి, అమమ్ని చూడటానికి వరంగల వెళిళ్పోయేవాడిని.  

విశాఖపటన్ంలో ఉంటూనే చకర్ం తిపేప్వాడిని. 

చాప కిర్ంద నీరులా వసూత్నన్ సునామీని చూసుకోలేదు.  

... 

విశాఖపటన్ంలో టైరనింగ పొంది ఇకక్డకు వచిచ్ బార్ంచలు సాథ్పించిన విదాయ్రుథ్లకి… అవి అంచనాలకి మించి నడవటంతో అదంతా 

తమ గొపేప్ అనన్ నమమ్కం కలిగింది.  

ఈ మాతర్ం మేము సొంతంగా చేయలేమా అనన్ అభిపార్యంతో ఒకక్సారిగా కూడబలుకుక్నన్టూట్, మూకుమమ్డిగా మేధకి రాజీనామా 

చేసి, హైదరాబాద నాలుగు మూలలా నాలుగు సవ్ంత దుకాణాలు ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు. 

అంతే కాదు. ముపాప్తిక వంతు విదాయ్రుథ్లందరిని తమతో తీసుకు వెళిళ్ పోయారు. 
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మంచి వరష్ం కురుసోత్ంది కదా అని ఆనందించేవాడి మీద పిడుగు పడినటూట్ అయింది.  

ఆఫీస బాయ తో సహా అందరూ మానేయటంతో, బార్ంచీలు మూత పడాడ్యి.  

‘మేధా పని ఇక అయిపోయింది’ అనుకునాన్రందరూ.  

ఒక రకంగా ఆమాట వాసత్వమే.  

విదాయ్రుథ్లు లేరు. నడిపితే అదెద్లు కటాట్లి. నాలుగు బార్ంచీల మీదా ఎంత లేదనాన్ నెలకు రెండు మూడు లక్షలు.  

అలా ఎనిన్ నెలలు కటాట్లో, విదాయ్రుథ్లు ఎపప్టికి నిండుతారో, పెటుట్బడి ఎనాన్ళళ్కి రికవర అవుతుందో ఎవరూ చెపప్లేరు. అనిన్టికనాన్ 

ముఖయ్ంగా… నాలుగు బార్ంచీలనీ నడిపే వారెవరు? 

పోనీ నాలుగు బార్ంచీలూ మూసేదాద్మా అంటే, కటిట్న పగిడీలూ, అడావ్నుస్లూ వదులుకోవాలి. ఫరిన్చరు అమిమ్తే పది పైసలు కూడా 

రాదు.  

ఇక ఒకటే మారగ్ం.  

విశాఖపటన్ంలో బార్ంచి సిథ్రంగానే ఉంది కాబటిట్,  ఇకక్డ దీనిన్ మా అకక్ కొడుకు అజయకి అపప్చెపిప్ నేను  హైదరాబాదు వెళళ్టం..!     

... 

పొలంలో పనులు పూరత్యాయ్క సాయంతర్ంపూట ఎదుద్లని కడగటం చివరి కారయ్కర్మం. మా పొలం పకక్నే పెదద్ చెరువు ఉండేది.  

చెరువులో ఎకుక్వైన నీరు, కాలువ దావ్రా బయటకు పర్వహించే సథ్లానిన్ 'మతత్డి ' అంటారు. అకక్డ లోతు తకుక్వ ఉంటుంది. నీరు 

బయటకు వెళిళ్ పోతూ ఉంటుంది.  

పర్తిరోజూ ఎదుద్లని అకక్డ కడిగేవాడిని.  

ఒక రోజు ఒక ఎదుద్ చెరువులోకి దూకేసింది. దానిన్ వెనకిక్ తోలుకొదాడ్మని నేను కూడా దూకాను. అయితే అకక్డ నీళుళ్ అంత లోతు 

ఉంటాయినుకోలేదు. కింద కాళుళ్ అందలేదు.  

అది చెరువు మధయ్లోకి వెళిళ్పోయింది.  

తోక పటుట్కుని దానితోపాటూ నేను కూడా వెళాళ్ను.  

దానికి ఈత వచుచ్. నాకు అపప్టోల్ రాదు. వదిలేసేత్ మునిగిపోతాను.  

అలా అదీ, దాని తోక పటుట్కుని నేనూ... ననున్ చెరువంతా తిపిప్ంది.  

ఇదంతా ఎందుకు చెపుతునాన్నంటే, మేధ సాథ్పించిన మొదటోల్, ఏడు సంవతస్రాల పాటూ అసలు రాబడి లేదు. కానీ మూసేసేత్ పూరిత్గా 

నషట్పోతాను. తోక పటుట్కుని ఈదక తపప్దు. ఇపుప్డు నా హైదరాబాద పరిసిథ్తి కూడా అంతే.  

ఇది నా విదాయ్రుథ్లకి కూడా వరిత్సుత్ంది. ఇంగీల్ష పెదద్ చెరువనుకుంటే ఈదక తపప్దు. వదిలేసేత్ ఉదోయ్గం రాదు. కానీ రిసుక్ తీసుకుని 

దూకితే ఈత దానంతట అదే వచేచ్సుత్ంది.  

ఈ కానెస్పుట్ పిలల్లకి చాలా నచుచ్తుంది హృదయంలో హతుత్కుపోతుంది కూడా. ఈ కానెస్పేట్ ఇపుప్డొక నిరణ్యం తీసుకోవటానికి 

ఉపయోగపడింది.    

... 

హైదరాబాద షిఫట్ అవటం గురిoచి నా భారయ్తో ఆ రాతిర్ చరిచ్ంచినపుప్డు ఆమె "మనకి ఇకక్డ ఇలుల్ంది. కారుంది. పిలల్లు 

చదువుకుంటునాన్రు. హాయిగానే ఉనాన్ం కదా. ఈ సమయంలో మనం షిఫట్ అవటం అంత మంచి పని కాదేమో!" అనన్ది.  

ఎదుగుతునన్ వయ్కిత్ ఎపుప్డైతే "నేను హాయిగానే ఉనాన్ను కదా" అనుకునాన్డో అకక్డితో ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది. దానినే ఇంగీల్షులో 

'కంఫరట్ జోన' అంటారు. కంఫరట్ జోన నాకు ఎపుప్డూ చాలా ఇరుకుగా కనబడుతుంది.  

హైదరాబాద లో బార్ంచీలు మూసేసేత్ వచేచ్ నషట్ం గురించి నేను ఆమెకి వివరించాను. ఒపుప్కుంది. 
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ఓటమికి తలవంచే మనసత్తవ్ం కాదు నాది. అంతే కాదు. ననున్ మోసం చేసిన వాళళ్ని సుఖంగా ఉండనిచేచ్ మనసత్తవ్ం కూడా కాదు.    

కషాట్లూ, ఊహించని సమసయ్లూ వసూత్నే ఉంటాయి. వాటిని గురించి ఆలోచించే కొదీద్ మనసు పాడవుతుంది. సమయం వేసట్వుతుంది.  

సమసయ్ సముదర్ కెరటంలాంటిది. ఎంత పైకి లేచినా తిరిగి యథా సిథ్తికి రాక తపప్దు. గత అనుభం నేరిప్న పాఠం నాకు ఈ విధంగా 

ఉపయోగపడింది.  

హైదరాబాదులో నాలుగు సంసథ్లూ నిరవ్హించే మేనేజరుల్ రాజీనామా చేసి వెళిళ్పోయినా, నేను బెదిరిపోకపోవటానికి కారణం కూడా 

గత జీవితపు అనుభవాలే. రామూమ్రిత్ ఎన కౌంటర తరావ్త పోలీసులు మా గురించి వెతుకుతునాన్రని తెలిసినపుప్డు కూడా నేను నిబబ్రంగా నా పనులు 

చేసుకుంటూనే ఉండేవాడిని.  

నా నుంచి విడిపోయిన వారందరూ నాకు హైదరాబాద గురించి ఏమీ తెలీదని, నేనకక్డకు వసేత్ మంచినీళుళ్ కూడా దొరకవనే భావంతో 

ఉనాన్రు.  

వాళళ్ నమమ్కానిన్ దెబబ్కొటట్టం కోసం రాతిర్కి రాతేర్ బయలుదేరి హైదరాబాదు వచేచ్శాను.   

37 
మొతత్ం అనిన్ వయ్వహారాలూ నా చేతులోల్కి తీసుకునాన్ను. గతంలో నా మితుర్డు నరేందర రెడిడ్ గురించి ఈ పుసత్కంలో పర్సాత్వన ఉంది. 

అతనిన్ తీసుకుని సూక్టర మీద నాలుగు బార్ంచీలకీ వెళాళ్ను. సూట్డెంటస్ ఇంకా పూరిత్గా ఆ సంసథ్లకి వెళిళ్పోలేదు.  

మరుసటి రోజునుంచీ నేనే నాలుగు బార్ంచీల కాల్సులూ తీసుకోవటం పార్రంభించాను.  

“రాతుర్ళుళ్ పాకలో పడుకొని, ఎదుద్ల మూతర్ం డబాబ్లు నిండగానే పారబోసి మళీళ్ తీసుకొచిచ్ పెటట్టం… ఇటువంటి దినచరయ్ వలేల్ 

మధయ్లో ఎనిన్సారుల్ లేవవలసి వచిచ్నా, పొర్దుద్నన్ కలాల్ ఫెర్ష గా ఉండటం అలవాటైoది. ఆ తరువాత ఇది నా వృతిత్కీ, వాయ్పారానికీ చాలా ఉపయోగ 

పడింది…” అని ఈ పుసత్క పార్రంభంలో వార్సాను. ఆ సందరభ్ం ఇదే.  

బార్ంచీల టైము కొదిద్గా అడజ్సట్ చేసాను.  దాని పర్కారం దిల సుఖ నగర బార్ంచికి విదాయ్రుథ్లు పొదుద్నన్ ఆరింటికలాల్ వచేచ్సాత్రు. మా 

ఇంటి నుంచి ఇరవై కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ బార్ంచికి పొర్దుద్నేన్ ఆరింటికి చేరుకోవాలంటే, ఉదయం నాలుగింటికి లేవాలి.  

పొర్దుద్నేన్ నాలుగింటికి లేచి, సూక్టర మీద ఇరవై కిలో మీటరుల్ వెళిళ్, దిలసుఖనగరలో ఎనిమిదింటి వరకూ కాల్సు చెపిప్, సంజీవరెడిడ్ 

నగర చేరుకుని, అకక్డ రెండు గంటల కాల్సు పూరిత్ చేసి, ఆ తరువాత పనెన్ండింటికి మెహదీపటన్ం వెళళ్వలసి వచేచ్ది.  

చినన్తనపు అనుభవాలతో రాటు తేలిపోవటం వలల్, అంత చేసినా అలసిపోయినటూట్ ఉండేది కాదు.   

ఈ విధంగా సూక్టర మీద తిరుగుతూ పాఠాలు చెపప్సాగాను.  

ఇలా నెలరోజుల పాటూ జరిగింది. 

ఇది నా పర్తయ్రుథ్లు ఊహించలేదు.  

వారం రోజులు తిరిగేసరికలాల్ 'మేధ మూత పడిపోవటం లేదు' అనన్ ఫీలింగ విదాయ్రుథ్లోల్ కలిగింది. నేను సెప్షల గా వచిచ్ పాఠాలు 

చెపప్టం వాళళ్కు నాపై నమమ్కానిన్ కలిగించింది. 

కానీ నా మీద మాతర్ం  విపరీతమైన ఒతిత్డి..! రోజుకి దాదాపు అరవై నుంచి ఎనభై కిలోమీటరుల్ సూక్టర మీద పర్యాణం.  

అయినా కూడా, ఒక రణభూమిలో యుదధ్ం చేసుత్నాన్ననన్ ఆలోచన లోపలున్ంచి ఉతేత్జానిన్ కలిగించేది. ఆ ఉదేవ్గంతో అలసట తెలిసేది 

కాదు. ఒక యజఞ్ం చేసుత్నన్ పదధ్తిలో, అంతులేని దీక్షతో పని చేశాను.  

ఊహించనంత కొదిద్ సమయంలోనే మేధ నాలుగు బార్ంచ లూ సిథ్రపడాడ్యి. రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో, కొతత్ సాట్ఫ తో మేము పని 

చేయసాగాము.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              e÷]Ã  2017 

   6     నేనే నా ఆయుధం

అయినా పోటీదారుల్ పకక్లో బలెల్ంలా తయారయాయ్రు. పర్తయ్రుధ్లందరూ ఒక టీమ గా ఏరప్డాడ్రు. కౌరవులందరూ కలిసి అభిమనుయ్డిని 

చుటుట్ ముటిట్న లెవెలోల్ నా మీద యుదధ్ం సాగించారు.  

ముఖయ్ంగా వాళుళ్ చాలా తకుక్వ ఫీజుకి తరగతులు నిరవ్హించేవారు. 

ఒకరి సంసథ్కి ఒకరు వెళిళ్ సెమినారుల్ చెపప్టం… 

నా గురించి బాయ్డ పోర్పగాండా...  

వీటనిన్టితో మేధ పార్చురయ్ం తగిగ్పోసాగింది.  

"అకక్డ కూడా మేమే చెపాప్ం. నిజానికి చిరంజీవి విశాఖపటన్ంలో కూరుచ్ని ఉండగా మేధని హైదరాబాదులో ఈ సాథ్యికి 

తీసుకొచొచ్ంది మేమే" అని కానావ్స చేసేవారు.  

విదాయ్రుథ్లపై ఇది చాలా పర్భావం చూపించేది.  

... 

ఈ సమయంలో పులి మీద పుటర్లా  హైదరాబాదులో మేధకి పోటీగా ఇంకొక సంసథ్ తయారయింది.  

దాని పేరు 'వేద సోప్కెన ఇంగీల్ష'.  

మేధలో పని చేసిన కంపూయ్టర ఇంజినీరు ‘you too Brutus’ లెవెలోల్ మమమ్లిన్ వదిలేసి, పర్తయ్రుథ్లతో చేతులు కలిపి ఈ వేదని 

సాథ్పించింది. ఆమె కూడా చేరి మొతత్ం అయిదుగురయాయ్రు.  

కర్మకర్మంగా వేద బలం పుంజుకోసాగింది.  

అయినా మేధలో పని చేసే నా టీచరల్కి ఒకక్టే చెపేప్వాడిని. "ఎపప్టికైనా సరే మన పర్ముఖ పర్తయ్రిద్ వేదయే. దానిన్ అధిగమించాలంటే 

మీరు మరింత కృషితో పని చేయాలి. ఒక సంసథ్ పైకి ఎదగటానికి కావాలిస్ంది పోటీ మనసత్తవ్ం మాతర్మే" అని వాళళ్ని ఉతాస్హపరిచేవాడిని.  

కర్మకర్మంగా మేధ, వేద హైదరాబాదులో పర్ముఖ సంసథ్లాల్గా ఎదగసాగాయి. వేద నిరవ్హిసుత్నన్ది నా నుంచి విడిపోయిన వయ్కిత్..!  

శతుర్వుకి శతుర్వు మితుర్డు కాబటిట్ వేద పటల్ నా పర్తయ్రుధ్లకి వయ్తిరేకత లేదు.  

ఆ విధంగా ఆ అయిదుగురూ పండుగ చేసుకుంటునన్ సమయంలో, నేను ఆ సంసథ్లోల్ ఏం జరుగుతోందనేది తెలుసుకునేవాడిని. వాళళ్ 

బలహీనతలు నా టీచరల్కి చెపుతూ వాటిని ఎలా అధిగమించాలో పాల్న చేసేవాడిని.  

వేద పుంజుకునే కొదీద్ “తమ సొంత సంసథ్లు కర్మకర్మంగా బలహీనo అవుతునాన్యి” అనన్ విషయం పర్తయ్రుధ్లు గురిత్ంచలేదు.  

మరెక్టలో వందమంది కసట్మరుల్ ఉనాన్రనుకుందాం. A కంపెని సరుకు 50 మంది, B కంపెని సరుకు 50 మందీ 

కొంటునాన్రనుకుందాం. కొతత్గా C కంపెనీ వసేత్ అపప్టి వరకూ రెండు బార్ండలని 50/50 గా పంచుకునే కసట్మరుల్ 33/33/33 గా విడిపోతారు. 

అపప్టివరకూ 50 అమిమ్న A కంపెనీ, ఖరుచ్లు తటుట్కోలేక నషాట్లోల్కి వెళిళ్ పోతుంది. 

అకక్డ అదే జరిగింది. ఒక సాథ్యికొచేచ్సరికి నాలుగు సంసథ్ల వారూ ఇంటి నుంచి తీసుకొచిచ్న పెటిట్న పెటుట్బడి కరిగిపోయింది. 

కర్మకర్మంగా అవి మూత పడి పోయాయి.  

ఆ సేట్జిలో  కూడా వీరు ‘వేద’కి సపోరట్ చేశారు.  

ఆ విధంగా వేదా సంసథ్ మరింత ఎదిగింది.  

ఇపుప్డు ఆ నలుగురూ ఎకక్డ ఉనాన్రో కూడా తెలీదు.  

ఇందులో చినన్ వాయ్పార రహసయ్ం దాగి ఉంది.  A కంపెనీని దెబబ్ కొటట్టానికి, B కంపెనీ మరో శతుర్వు C ని (బార్ండ ని) సృషిట్సుత్ంది. 

పెపోస్డెంట టూతపేసట్ని దెబబ్ కొటట్టానికి కాలేగ్ట కంపెనీ ఆ విధంగానే సిగన్ల, కోల్జ-అప బార్ండలని సృషిట్ంచింది. Dove, Surf, Lux, Sunsilk, 

Rexona, Neem, Margo అనీన్ ఒక కంపెనీవే అని చాలామందికి తెలీదు.  
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అదే విధంగా PanTaloons, Central, Brand factory, Big Bazaar అనీన్ కిషోర బియానీవే అని పర్జలకి తెలీదు. తెలిసినా 

పటిట్ంచుకోరు. 

ఇదంతా ఎందుకు చెపాప్లిస్ వచిచ్ందంటే, వేద సాథ్పించిన అమామ్యి నా మనిషి..! నా పోర్దభ్లంతోనే వేద సాథ్పించింది..!! 

ఒకక్మాటలో చెపాప్లంటే ‘వేద’కి కూడా యజమానికి నేనే..!!!  

 
ఎపుప్డైతే నాలుగు సంసథ్ల విదాయ్రుథ్లూ మూత పడి పోయాయో ‘వేద’ పేరు మీద మరో సంసథ్ అవసరం నాకు లేకపోయింది. అది 

మూసేసి ఆ విదాయ్రుథ్లని కూడా మేధలో కలుపుకునాన్ను.   

.   

                                          (ముగింపు వచేచ్ సంచికలో..)  


